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1. Mötets öppnande 

Richard Ström hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Val av: 

a. Richard Ström väljs om mötesordförande  

b. Daniel Colliander väljs som mötessekreterare 

c. Daniel Backman, Fredrik Lundblad väljs som protokolljusterare för mötet 

 

3. Mötets behöriga utlysande 

Richard Ström informerade om att kallelse till möte gått ut via Facebookgruppen och 

hemsidan. 

Beslut: Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigen kallat. 

 

4. Fastställande av mötets dagordning 

Dagordningen gicks igenom av ordföranden. 

Beslut: Dagordningen godkändes 

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 2021 

Verksamhet 

År 2021 innebar ungefär 30 dagar med fina vindförhållanden. En städdag av stranden 

genomfördes i vanlig ordning. Boden städades och renoverades. Det gjordes en översyn av 

markeringar för grunden, lagning av vindmätaren, inköp av isbräda och SUP. Det blev tyvärr 

ingen prova på dag men klubben uppmärksammades ändå genom ett reportage om issurfing 

i NA. Fina isar innebar sedan att många kunde hålla i gång även under vintern.  

 

Genomgång av det ekonomiska läget 

Magnus Frykholm redogjorde för ekonomin (Se bilaga 1 ”Resultatrapport 2021 

Örebrosurfarna”). Många betalande medlemmar samt bidrag från isseglarförbundet gör att 

ekonomin är väldigt god. 

 

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: Årsmötet beslutar att bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet 2021 

 

7. Fastställande av medlemsavgift 

Richard Ström redogjorde för 2021 års medlemsnivåer: 

- 250:- per medlem 

- 500:- hel familj 
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- 100:- tillgång till bodförvaring 

Beslut: Årsmötet beslöt att behålla nuvarande nivå på medlemsavgift även 2022.  

 

8. Val av styrelse 2022 

- Kassör: Magnus Frykholm 

- Ledamöter: Daniel Backman, Daniel Colliander, Magnus Norrblad 

- Suppleanter: Matti Sandberg 

- Ordförande: Richard Ström 

- Webmaster: Roger Johansson 

- Kursansvarig: Magnus Norrblad (+ stödpersoner) 

 

9. Val av valberedning 

Valberedning: Daniel Backman och Fredrik Lundblad 

 

10. Beslut om tidpunkt för nästa årsmöte 

Mötet beslöt att behålla veckodagen fredag och månaden mars som mötesdag för nästa års 

årsmöte. 

 

11. Övriga frågor 

a) Städdag 

Söndag den 24 april kl 10.00 bestämdes som städdag.  

Vid tillfället ska en inventering göras av klubbens utrustning och behov. 

 

b) Klubbens brädor: 

Behov av en tredje klubbrigg. Utrustning ska ses över i samband med städdagen och får 

kosta ca 4000. Richard skänker även ett 6.0 segel. 

 

c) Boden - Fix och förbättringar! 

Ena kortsidan målades förra året. Målning bör fortsättas även detta år. 

Någon form av belysning behövs. Fredrik Lundblad ser över möjligheten att sätta upp en 

batteridriven lampa. 

 

d) Örebro Surfday 

Planeras till den 11 juni. Daniel B, Richard, Norrblad och Roger ansvarar. Alla måste 

hjälpas åt att göra reklam för eventet. Norrblad briefar Korpen. Klubben ska även 

undersöka om kanotföreningen vill delta. 

 

e) Prova på kvällar 

Norrblad, Roger och Staffan ansvarar.  

 

f) Medlemsrabatter 

Klubben har 10% vid inköp från Surf.se och Surfspot.  
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g) Hemsida 

Behov av att den kompletteras med telefonnummer till Richard samt att styrelsens 

medlemmar anges. Roger Johansson ansvarar fortsatt för hemsidan. 

 

h) Säkerhet/Krisplan 

Säkerhetsregler diskuterades och det enades om att en räddningsbåt ska införskaffas. 

Förslag på båt finns och mötesdeltagarna var positiva till valet. Frykholm undersöker 

sponsring. Pris på gummibåt före sponsring ca 9 000:- 

Det diskuterades regler om en olycka inträffar. Det är viktigt att hålla sig till fakta samt 

hänvisa till klubbens ordförande som är den som gör uttalanden mot externa som till 

exempel media. När vi har prova-på dagar ska vi även be om uppgifter på närmast 

anhörig ifall något skulle inträffa. 

 

i) Uppmärkning av grund 

Norrblad ansvarig. 

 

j) Infotavla 

Daniel B tar fram en infosida som sätts upp vid parkeringens infotavla. Denna ska 

innehålla information om klubben samt prova-på kvällar. 

 

k) Surfresa 

Inga officiella resor anordnade av klubben planeras under året. Spontana resor 

välkomnas. 

 

l) Is-Windsurfing 2022/2023 

Klubben kommer att anordna Örebro Surfday Vinter Edition under vintern. Eventet ska 

innehålla en tävling med målet att få denna att växa kommande år. Säkerhetsaspekten 

kommer att vara viktig vilket innebär god planering innan eventet. Richard ansvarar.  

 

m) Merch, beachflaggor, klistermärken mm. 

Inköp av beachflagga till kostnad av ca 2000. Roger visade exempel på design.  

Richard ska undersöka möjligheten att klubben signar upp sig på hemsidan Spreadshirt 

och att man därigenom kan köpa prylar och kläder med klubbens logga. Colliander ser 

över möjligheten att fortsätta erbjuda till exempel kepsar och mössor med klubbens 

logga i brodyr. Richard har även tagit fram klistermärken som kommer finnas att köpa. 

 

n) Arbetsfördelning. Hur hjälps vi åt? 

Vikten av att ställa upp för klubben och varandra diskuterades, särskilt när det handlar 

om att få nya medlemmar till klubben genom att hålla i prova-på tillfällen eller andra 

evenemang. 
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12. Mötets avslutande 

Richard Ström förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Mötesordförande 
Richard Ström 

 Mötes sekreterare 
Daniel Colliander 

 Mötets justerare 
Daniel Backman, 

 Mötets justerare 
Fredrik Lundblad 
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Bilaga 1 ”Resultatrapport 2021 Örebrosurfarna 

 

Resultatrapport 2021 Örebrosurfarna  
Intäkter:  
Medlemsavgifter 11500 

Pant 56 

Summa intäkter 11556 

  

  

  

Kostnader:  
Bankkostnader 1 400 

Årsavgift isseglarförbundet 500 

Inköp sup 2 600 

Inköp isbräda 2 000 

Omkostnader vindmätare 3 743 

Grundmarkeringar ankare mm 6 770 

Summa kostnader 17 013 

  

  

  

Balansrapport  

  

Omsättningstillgångar:  
Kassa 2 130 

Bank 35 066 

  

Anläggningstillgångar:  
Windsurfingutrustning 15 000 

Båtmotor 2 500 

  

  

Summa tillgångar 54 696 
 

 

 


